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 سیستم مغز و نخاع و اعصابآشنایی دانشجو با ساختار کلی  هدف کلی:
 

 نوشته شود.  مهارتی ،نگرشی ،شناختیبر اساس حیطه های   اهداف اختصاصی:

 

 حیطه شناختی 

 : بشناسد را ها آن با مرتبط مهم رادیولوژیک و بالینی های نشانه اهمیت  و زیر موارد باید دانشجو  درس این پایان در -1

 عصبی دستگاه بندی تقسیم انواع -2

 گلیال  های سلول و ها نورون طبیعی عملکرد -3

 نخاع  خاکستری و سفید ماده عملکرد و ساختار ظاهری، شکل -4

 عصبی های شبکه  و نخاعی عصب  یک اجزای -5

 میانی مغز  و پل بصاللنخاع، عصبی های راه و ها هسته عملکرد و بالینی مهم ساختار ظاهری، شکل -6

 مغز کورتکس و دیانسفال  مخچه، عملکرد و بالینی مهم آناتومیک ساختار -7

 مشبک تشکیالت و لیمبیک دستگاه ای، قاعده های هسته عملکرد و بالینی مهم آناتومیک ساختار -8

 مغز  بالینی مهم عروق و ها پرده ساختار -9

 مرکزی  عصبی دستگاه بالینی مهم های قسمت  شناسی بافت  ساختار -10

 مرکزی  عصبی دستگاه بالینی مهم های قسمت  تکامل نحوه -11

 عصبی دستگاه تکوینی های ناهنجاری -12

 



 حیطه نگرشی

 . در بحث های گروهی شرکت فعال داشته باشد-1

 . در هر کالس در ارتباط با موضوع کالس سوال نماید-2

 . به یادگیری موضوعات مشخص نمایدبتواند جایگاه آنرا نسبت -3
 

 و، پرسش درس های قبلی، معرفی درس جدید، پاسخگویی به سواالت دانشجویان موقع دانشج حضور به  استاد: چگونگی فعالیت 

 سخنرانی، پرسش و پاسخ، نشان دادن اسالید های مرتبط با سرفصل درس شیوه تدریس: 

 پاورپوینتوسایل کمک آموزشی: 
 

 شرکت در پرسش و پاسخ دروس مربوطه ر کالس، گوش قرا دادن به مطالب، حضور به موقع د چگونگی فعالیت دانشجو:

 -تکالیف دانشجو:

 نمره تشویقی(.  1نمره آناتومی( و فعالیت کالسی )تا  16نمره بافت و جنین شناسی+ 4)پایان ترم آزمون کتبی نحوه ارزیابی دانشجو:

 .  (توجه: سر فصل دروس باید طبق سر فصل های ارائه شده وزارت خانه باشد)جدول زمانبندی درس  

 استاد درس  رئوس مطالب  تاریخ ردیف

 زینب شاکرین بررسی استخوان های جمجمه  )جبرانی( 4/7/1401 1

 زینب شاکرین ادامه بررسی استخوان های جمجمه  1401/ 10/7 2

 زینب شاکرین مقدمات نوروآناتومی، بررسی آناتومی نخاع  1401/ 10/7 3

 زینب شاکرین بصل النخاع و اعصاب کرانیال مرتبط با آن  آناتومی بررسی 1401/ 17/7 4

 زینب شاکرین و اعصاب کرانیال مرتبط با آن ها  مغز میانیبررسی آناتومی پل مغزی و  1401/ 17/7 5

 زینب شاکرین بررسی آناتومی مخچه   1401/ 17/1 6

 زینب شاکرین آناتومی تاالموس و هیپوتاالموس   1401/ 24/7 7

 زینب شاکرین آناتومی قشر مخ و اعصاب کرانیال مرتبط با آن  1/8/1401 8

 زینب شاکرین آناتومی هسته های قاعده ای، ماده سفید مخ  1/8/1401 9

 زینب شاکرین مشبک، سیستم لیمبیک آناتومی تشکیالت  8/8/1401 10

 زینب شاکرین آناتومی سیستم خودکار   8/8/1401 11

 زینب شاکرین بررسی پرده های مننژ  1401/ 15/8 12

 زینب شاکرین بررسی سیستم بطنی و خونرسانی درون جمجمه    1401/ 22/8 13

 امیرمسعود مشایخ  بافت شناسی پرده های مننژ و شبکه کوروئید  1401/ 20/7 14

 امیرمسعود مشایخ  بافت شناسی نخاع و مخچه 1401/ 27/7 15



 امیرمسعود مشایخ  بافت شناسی مغز 4/8/1401 16

 امیرمسعود مشایخ  جنین شناسی سیستم عصبی مرکزی  1401/ 11/8 17
 

 : منابع درسی

 
 منابع فارسی:

 آخرین ویرایش  ...دکتررضاشیرازیتالیف ریچارد اس. اسنل آخرین ویرایش ترجمه نورواناتومی بالینی                                        

 آخرین ویرایش  تألیف دکتر کوثریان، دکتر ایوبیان یا دکتر بربرستانی،دکتر یا دکتر قنبری نوروآناتومی

 آخرین ویرایش –بافت شناسی جانکوئیرا 

 آخرین ویرایش  –جنین شناسی النگمن 
 منابع التین: 

Correlative neuroanatomy …………………  ………..…….. Jack DeGroot.J.GChusid; the last edition. 
Clinical Anatomy for Medical Students……………………..Snell; the last edition. 
Clinical Neuroanatomy for Medical Students ……………….Snell; the last edition. 
Anthony L. Mescher. Junqueira's basic histology; the last edition. 
Sadler T.W. Longman's medical embryology; the last edition. 

 


